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H AT Á R O Z AT  

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság vagy Kiíró) 

az UF/25112/2020. számon, a 900 MHz-es, valamint az 1800 MHz-es frekvenciasáv 

frekvenciahasználati jogosultságai tárgyában 2020. október 16-án hivatalból indított árverési 

eljárás (a továbbiakban: Árverés vagy Árverési eljárás) eredményét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

1. A nyertesek személye és az elnyert frekvenciahasználati jogosultságok 

1.1. A 880-915/925-960 MHz frekvenciasávban (a továbbiakban: 900 MHz-es 

frekvenciasáv): 

a. a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; 

cégjegyzékszám: 01-10-041928; a továbbiakban: Telekom) nyertes 1 (egy) db 

2x5 MHz-es értékesítési egység, valamint 2x3 MHz blokk-kiegészítés során 

szerzett frekvenciamennyiség, azaz a Kiíró által a 907-915/952-960 MHz 

frekvenciatartományban kialakított felhasználói blokkrész – összesen 16 MHz – 

tekintetében; 

b. a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.; cégjegyzékszám: 

13-10-040409; a továbbiakban: Telenor) nyertes 2 (kettő) db 2x5 MHz-es 

értékesítési egység, valamint 2x3 MHz blokk-kiegészítés során szerzett 

frekvenciamennyiség, azaz a Kiíró által a 880-893/925-938 MHz 

frekvenciatartományban kialakított felhasználói blokkrész – összesen 26 MHz –

tekintetében; 

c. a Vodafone Magyarország zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; 

cégjegyzékszám: 01-10-044159; a továbbiakban: Vodafone) nyertes 1 (egy) db 
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2x5 MHz-es értékesítési egység, valamint 2x4 MHz blokk-kiegészítés során 

szerzett frekvenciamennyiség, azaz a Kiíró által a 895-904/940-949 MHz 

frekvenciatartományban kialakított felhasználói blokkrész – összesen 18 MHz – 

tekintetében. 

1.2. Az 1710-1785/1805-1880 MHz frekvenciasávban (a továbbiakban: 1800 MHz-es 

frekvenciasáv): 

a. a Telekom nyertes 4 (négy) db 2x5 MHz-es értékesítési egység, azaz a Kiíró által 

az 1740-1760/1835-1855 MHz frekvenciatartományban kialakított felhasználói 

blokkrész – összesen 40 MHz – tekintetében; 

b. a Telenor nyertes 4 (négy) db 2x5 MHz-es értékesítési egység, azaz a Kiíró által 

az 1710-1725/1805-1820 MHz és az 1760-1765/1855-1860 MHz 

frekvenciatartományokban kialakított felhasználói blokkok – összesen 40 MHz 

– tekintetében; 

c. a Vodafone nyertes 4 (négy) db 2x5 MHz-es értékesítési egység, azaz a Kiíró 

által az 1765-1785/1860-1880 MHz frekvenciatartományban kialakított 

felhasználói blokk – összesen 40 MHz – tekintetében. 

1.3. A Telekom, a Telenor és a Vodafone (a továbbiakban a szolgáltatók külön-külön: 

Nyertes, együttesen: Nyertesek) az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott 

felhasználói blokkokra, blokkrészekre kiterjedő frekvenciahasználati jogosultságok 

megszerzésével a 2.1. pont szerinti határidőt követően kizárólagos joggal rendelkezik 

arra, hogy az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott felhasználói blokkok/blokkrészek 

használatához szükséges keretengedély kiadása érdekében eljárást 

kezdeményezzen. 

2. A frekvenciahasználati jogosultságok időtartama 

2.1. A frekvenciahasználati jogosultság időbeli hatályának kezdő napja a jelen határozat 

véglegessé válásának a napja. 

2.2. Az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott felhasználói blokkokra, blokkrészekre 

kiterjedő frekvenciahasználati jogosultságok alapján kiadott keretengedélyek 

érvényességének, időbeli hatályának legkorábbi kezdőnapja az alábbi: 

a. a Telekom esetében a 900 MHz-es frekvenciasávra vonatkozóan 2022. április 9. 

napja, az 1800 MHz-es frekvenciasávra vonatkozóan 2022. április 8. napja; 

b. a Telenor esetében a 900 MHz-es frekvenciasávra vonatkozóan 2022. április 9. 

napja, az 1800 MHz-es frekvenciasávon belül az 1710-1725/1805-1820 MHz 

vonatkozásában 2022. április 9. napja és az 1760-1765/1855-1860 MHz 

vonatkozásában 2022. április 8. napja; 

c. a Vodafone esetében mindkét frekvenciasávra vonatkozóan 2022. április 9. 

napja. 

2.3. Az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott felhasználói blokkokra, blokkrészekre 

kiterjedő frekvenciahasználati jogosultságok időtartama 2037. április 9-én jár le. 

2.4. Ha a Nyertes a jelen határozat végrehajtását érintő hatósági döntés vagy bíróság által 

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 

szerint elrendelt intézkedés miatt – a rá vonatkozóan megállapított kezdőnapra 
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figyelemmel 2022. április 8-tól, illetve 2022. április 9-től – nem tudja a jelen 

határozatban megállapított frekvenciahasználati jogosultságát ténylegesen 

gyakorolni, akkor a 2.3. pontban meghatározott határnap meghosszabbodik azzal az 

időtartammal, amíg a Nyertes a frekvenciahasználati jogosultságát az érintett 

frekvenciasávban nem gyakorolhatta. 

3. A frekvenciahasználati jogosultság meghosszabbítása, megszűnése 

3.1. Az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott felhasználói blokkokra, blokkrészekre 

kiterjedő frekvenciahasználati jogosultságok 2.3. pontban meghatározott időtartama 

egy alkalommal 5 (öt) évvel meghosszabbítható versenyeztetési eljárás lefolytatása 

nélkül e határozatban foglalt változatlan feltételekkel, újabb egyszeri díj megfizetése 

nélkül. 

3.2. A frekvenciahasználati jogosult a frekvenciahasználati jogosultság lejárta előtt 

legkésőbb 24 (huszonnégy) hónappal a Kiíróhoz – az 1.1. és 1.2. pontokban 

meghatározott felhasználói blokkonként, blokkrészenként egyedileg – benyújtott 

kérelmében kérelmezheti a frekvenciahasználati jogosultságának vagy 

jogosultságainak a 3.1. pontban foglaltak szerinti meghosszabbítását. 

3.3. A 3.2. pont szerinti kérelem benyújtására előírt határidő elmulasztása esetén a 

meghosszabbításnak nincs helye. 

3.4. A Kiíró a frekvenciahasználati jogosultság(ok) meghosszabbításáról vagy a 

jogosultság(ok) meghosszabbítása iránti kérelem elutasításáról a jogosultság lejárta 

előtt legkorábban 21 (huszonegy) hónappal, legkésőbb 18 (tizennyolc) hónappal 

hatósági döntést hoz. 

3.5. A Kiíró abban az esetben nem hosszabbítja meg az 1.1. és 1.2. pontokban 

meghatározott felhasználói blokkokra, blokkrészekre kiterjedő frekvenciahasználati 

jogosultságot vagy jogosultságokat, amennyiben: 

a. az adott frekvenciasáv tekintetében nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő 

spektrumszabályozás, európai uniós, spektrumszabályozásra vonatkozó 

elsődleges vagy másodlagos jogforrás vagy bírósági döntés kizárja a jogosultság 

vagy jogosultságok meghosszabbítását; 

b. a frekvenciahasználati jogosultság időtartama alatt, a 3.4. pontban foglalt 

hatósági döntés meghozataláig a Kiíró vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Elnöke véglegessé vált határozatában megállapította, hogy a 

frekvenciahasználati jogosult vagy – a rádiófrekvenciák másodlagos 

kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rmkr.) 

szerinti – jogosítottja a frekvenciahasználattal összefüggő elektronikus 

hírközlésre vonatkozó szabályban foglalt rendelkezést ismételten és súlyosan 

megszegte, vagy 

c. a frekvenciahasználati jogosult a meghosszabbítás iránti kérelmet a 3.2. pontban 

meghatározott határidőn túl terjesztette elő. 

3.6. A frekvenciahasználati jogosult kérelmére a frekvenciahasználati jogosultságot és 

jogot a Kiíró visszavonja. 
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3.7. Amennyiben az Árverési eljárás eredményeként megszerzett frekvenciahasználati 

jogosultság visszavonására a frekvenciahasználati jogosult kérelmére kerül sor, a 

frekvenciahasználati jogosultságért kifizetett összeg (ideértve a teljes árverési díjat) 

nem jár vissza. 

4. A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelmére 

vonatkozó feltételek 

4.1. A megszerzett frekvenciahasználati jogosultság, jog részben és egészben is 

átruházható, haszonbérbe adható a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a 

frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (a 

továbbiakban: NFFF) szabályainak megfelelően. 

5. A teljes árverési díj összege és annak megfizetése 

5.1. A teljes árverési díjat a Nyertesek az alábbiak szerint kötelesek megfizetni: 

a. a Telekom 44 280 000 003 Ft-ot, azaz negyvennégymilliárd-

kettőszáznyolcvanmillió-három forintot, 

b. a Telenor 56 853 600 000 Ft-ot, azaz ötvenhatmilliárd-

nyolcszázötvenhárommillió-hatszázezer forintot, 

c. a Vodafone 49 104 000 000 Ft-ot, azaz negyvenkilencmilliárd-

egyszáznégymillió forintot, 

mint teljes árverési díjat köteles 2022. április 6-ig a Magyar Államkincstár által vezetett 

10032000-01031582 számú Koncessziós díjbevételek számlára átutalással 

megfizetni. Az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni az „MFCN 2020 teljes 

árverési díj” megjelölést. 

5.2. A teljes árverési díj mentes az általános forgalmi adó-fizetési kötelezettség alól. 

5.3. A teljes árverési díj megfizetésének késedelme esetén a Kiíró jogosult az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti 

késedelmi pótlék felszámítására, illetőleg egyszeri fizetési felszólítást követően, a 

fizetési felszólításban foglalt teljesítési határidő eredménytelen eltelte után igényének 

a résztvevő által az Árverési eljárás kiírási dokumentációjának (a továbbiakban: 

Dokumentáció) (125)–(130) bekezdései szerint átadott teljesítési biztosíték terhére 

történő kielégítésre. 

5.4. Kiíró a Nyertes által benyújtott teljesítési biztosítékok teljes összegét, illetve annak a 

díjtartozás összegéig terjedő részét azonnal lehívhatja, amennyiben a Nyertes az 

5.1.a–5.1.c. pontokban meghatározott, teljes árverési díj megfizetésére vonatkozó 

kötelezettségét az 5.3. pont szerinti fizetési felszólítást követően sem vagy csak 

részben teljesíti. 

6. Sávdíj 

6.1. A Nyertesek az 1.1. és 1.2. pontok szerinti felhasználói blokkok, blokkrészek 

használati jogáért 2022. május hó 1. napjától kezdődően a frekvenciahasználati 

jogosultság lejártáig az alábbiak szerint kötelesek sávdíjat fizetni: 

a. A 900 MHz-es frekvenciasáv tekintetében: 
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6.1.a.1. a Telekom esetében nettó 104 000 000 Ft, azaz egyszáznégymillió 

forint havonta, 

6.1.a.2. a Telenor esetében nettó 169 000 000 Ft, azaz egyszázhatvan-

kilencmillió forint havonta, 

6.1.a.3. a Vodafone esetében nettó 117 000 000 Ft, azaz egyszáztizen-

hétmillió forint havonta. 

b. Az 1800 MHz-es frekvenciasáv tekintetében: 

6.1.b.1. a Telekom esetében nettó 130 000 000 Ft, azaz egyszázharmincmillió 

forint havonta, 

6.1.b.2. a Telenor esetében nettó 130 000 000 Ft, azaz egyszázharmincmillió 

forint havonta, 

6.1.b.3. a Vodafone esetében nettó 130 000 000 Ft, azaz egyszázharminc-

millió forint havonta 

6.2. 2022. április hónapra a Nyertesek az 1.1. és 1.2. pontok szerinti felhasználói blokkok, 

blokkrészek használati jogáért az alábbi sávdíjat kötelesek fizetni: 

a. A 900 MHz-es frekvenciasáv tekintetében: 

6.2.a.1. a Telekom esetében nettó 76 266 667 Ft, azaz hetvenhatmillió-

kettőszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhét forint, 

6.2.a.2. a Telenor esetében nettó 123 933 333 Ft, azaz 

egyszázhuszonhárommillió-kilencszázharmincháromezer-háromszáz-

harminchárom forint, 

6.2.a.3. a Vodafone esetében nettó 85 800 000 Ft, azaz nyolcvanötmillió-

nyolcszázezer forint. 

b. Az 1800 MHz-es frekvenciasáv tekintetében: 

6.2.b.1. a Telekom esetében nettó 99 666 667 Ft, azaz kilencvenkilencmillió-

hatszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhét forint, 

6.2.b.2. a Telenor esetében az 1710-1725/1805-1820 MHz vonatkozásában 

nettó 71 500 000 Ft, azaz hetvenegymillió-ötszázezer forint és az 1760-

1765/1855-1860 MHz vonatkozásában nettó 24 916 667 Ft, azaz 

huszonnégymillió-kilencszáztizenhatezer-hatszázhatvanhét forint, 

összesen nettó 96 416 667 Ft, azaz kilencvenhatmillió-

négyszáztizenhatezer-hatszázhatvanhét forint, 

6.2.b.3. Vodafone esetében nettó 95 333 333 Ft, azaz kilencvenötmillió-

háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom forint. 

6.3. A sávdíjat a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-

00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell a Kiíró által megküldött számla 

alapján havonta megfizetni. 
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7. Egyedi engedélyek 

7.1. Rádióberendezés, rádióállomás keretengedély alapján, annak véglegessé válását 

követően tartható üzemben. A keretengedély kiadására irányuló kérelem Kiíróhoz 

történő benyújtásakor figyelemmel kell lenni a keretengedéllyel kapcsolatos, 

jogszabályban előírt határidőkre. Az egyes állomások üzembe helyezéséhez, 

üzemeltetéséhez további egyedi engedélyt nem kell kérni. 

7.2. A keretengedély az egyes rádióállomások konkrét paraméterei nélkül tartalmazza az 

elektronikus hírközlő hálózat üzemben tartásának általános feltételeit. 

7.3. A keretengedély alapján minden állomásról részletes adatot kell szolgáltatni a Kiíró 

részére elektronikus formában, a Kiíró által előírt formátumban. Jelen határozat 

meghozatalakor előírt formátum az alábbi címen érhető el:  

(https://nmhh.hu/tart/index/153/Elektronikus_adatszolgaltatas_PCAdatcsere) 

7.4. A felhasználói állomások egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesek. 

8. Korábbi jogosultságok újrapozícionálása 

8.1. A Nyertesek által a 2014. évi pályázati eljárásban a 900 MHz-es frekvenciasávban 

szerzett frekvenciahasználati jogosultság (a továbbiakban: korábbi jogosultság) a 

2.2. pontban meghatározott időpontoktól kezdődően az alábbiak szerint kerül 

újrapozícionálásra: 

a. a Telekom által a 902,9-904,9/947,9-949,9 MHz sávrészben szerzett korábbi 

jogosultság a 905-907/950-952 MHz sávrészbe, 

b. a Vodafone által a 901,9-902,9/946,6-947,9 MHz sávrészben szerzett korábbi 

jogosultság a 904-905/949-950 MHz sávrészbe, 

c. a Telenor által a 889,9-891,9/934,9-936,9 MHz sávrészben szerzett korábbi 

jogosultság a 893-895/938-940 MHz sávrészbe 

kerül elhelyezésre. 

8.2. A korábbi jogosultság egyéb feltételei változatlanok. 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1. A Nyertesek kötelesek megfelelni az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 

törvényben (a továbbiakban: Eht.) és más jogszabályokban foglalt, a minősített 

időszakban, illetve honvédelmi érdekből az állami szervezetekkel való 

együttműködésre vonatkozó rendelkezéseknek. Egyes frekvenciasávok használata 

minősített időszakokban korlátozható. 

9.2. A Nyertesek kötelesek együttműködni az Eht.-ban és más jogszabályokban foglaltak 

szerint a titkos információgyűjtés érdekében. 

9.3. A Nyertesek a frekvenciahasználati jogosultság teljes időtartama alatt kötelesek 

megfelelni a Dokumentáció frekvenciahasználati jogosultság megszerzésével, 

továbbá a frekvenciahasználati jogosultsággal összefüggő jogokkal és 

kötelezettségekkel kapcsolatos – jelen határozatban nem rögzített – feltételeinek, 

rendelkezéseinek, valamint az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak. 

https://nmhh.hu/tart/index/153/Elektronikus_adatszolgaltatas_PCAdatcsere
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A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, a határozat a közléssel véglegessé válik. 

A határozattal szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez 

címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kell a Hatósághoz 

(1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtani. 

A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. 

A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások részletes szabályairól 

szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése 

szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott 

módon terjesztheti elő. 

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

A Nyertesek az Árverésen való részvétel díját megfizették, az Árverési eljárás során egyéb 

eljárási költség nem merült fel. 

 

INDOKOLÁS 

 

Hatásköri szabályok 

A Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény 114. § (2) bekezdése alapján az Eht. 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) 

bekezdés 10. pontjában foglalt hatáskörében a Kormány politikájának megfelelően 

gyakorolja a rádiófrekvenciákra és azonosítókra vonatkozó állami tulajdonosi jogokat, 

gazdálkodást folytat a rádiófrekvenciák és azonosítók vonatkozásában, dönt a 

frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat kiírásáról és 

lefolytatja a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverési és pályázati 

eljárásokat, és végrehajtja a frekvenciagazdálkodásra vonatkozó, a frekvenciagazdálkodó 

hatóságnak címzett európai uniós aktusokat. 

A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól 

szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) 3. § (1)  bekezdése alapján a 

polgári célú frekvenciahasználati jogosultság versenyeztetés útján történő megszerzésével 

kapcsolatos eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Hatóság hatósági hatáskörébe 

tartozik. Az eljárásra az Eht., valamint az Ákr. szabályai megfelelően alkalmazandók. 

Az Ápszr. 3. § (3) bekezdése alapján a versenyeztetési eljárások részletes szabályait a 

fentebb meghatározott jogszabályok keretében a Hatóság által – egyedi hatósági ügyenként 

– kialakított kiírási dokumentáció határozza meg. 

 

Előzmények – az Árverés kiírása 

A Hatóság az Eht. 40/A. §-ában foglalt, az érdekeltekkel történő egyeztetési szabályokra 

figyelemmel 2020. szeptember 15-én, honlapján felhívást tett közzé a 900 MHz-es, valamint 

az 1800 MHz-es frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságai tárgyában kiírt árverési 

eljárás dokumentációjának tervezetéről tartandó konzultációra (a továbbiakban: 

Konzultáció), mellyel egy időben közzétette a felhívásban hivatkozott dokumentáció 
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tervezetet, melynek tényét a 11023/K/849/2020/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv 

tanúsítja. 

A Konzultációra 2020. szeptember 29-én került sor, melyen a Hatóság korlátozott létszámú 

személyes megjelenés, valamint online csatlakozás lehetőségét biztosította az érdekeltek 

számára. A Konzultáción a frekvenciasávok árazásával, jövőbeni pozicionálásával, 

technológiai alkalmazási lehetőségekkel, határmenti felhasználással, illetve a dokumentáció 

tervezet teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatos kérdések hangzottak 

el. Az érdekeltek által feltett írásbeli kérdések a hálózati lefedettségre, az eljárási és 

teljesítési biztosítékok számára és felszabadítására, a felhasználói blokkok kialakítására, a 

licitálás szabályaira vonatkoztak. A kérdések mellett megfogalmazott észrevételek a 

frekvenciasávokra vonatkozó technikai jellegű felvetések mellett az árverésen való részvételi 

feltételekre, a sávok árazására, a licitálás részleteire tettek javaslatot. 

A Hatóság a Konzultációra érkezett, valamint az ott felmerült kérdéseket és az azokra adott 

válaszokat 2020. október 8-án honlapján közzétette, melyet a 11023/K/955/2020/2. 

ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsít. 

A Hatóság a Konzultáción elhangzott, valamint az azt követően írásban eljuttatott 

észrevételek feldolgozását követően több ponton módosította a dokumentáció tervezetét, 

majd ezt követően 2020. október 16-án közzétette honlapján a hirdetményt és a 

Dokumentációt, melynek tényét a 11023/K/992/2020/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv 

tanúsítja. A Dokumentáció közzétételével a 900 MHz-es, valamint az 1800 MHz-es 

frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságai tárgyában kiírt árverési eljárás az Ápszr. 5. 

§ (4) bekezdése alapján hivatalból megindult. 

 

Előzmények – a jelentkezés benyújtása, bontása 

A jelentkezések benyújtására a Dokumentációban előzetesen meghatározott időpontban 

helyszínen és módon, 2020. november 10-én került sor, ennek során sorrendben a Telekom, 

a Vodafone és a Telenor (a továbbiakban együtt: az árverési nyilvántartásba vételig 

Jelentkezők azt követően a nyertesség megállapításáig pedig Résztvevők) nyújtott be 

jelentkezést. A Telekom jelentkezésének benyújtását a Hatóság UF/25112-21/2020. számú 

elismervénye igazolja, továbbá a 11023/K/1091/2020/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv 

tanúsítja. A Vodafone jelentkezésének benyújtását a Hatóság UF/25112-22/2020. számú 

elismervénye igazolja, továbbá a 11023/K/1093/2020/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv 

tanúsítja. A Telenor jelentkezésének benyújtását a Hatóság UF/25112-23/2020. számú 

elismervénye igazolja, továbbá a 11023/K/1079/2020/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv 

tanúsítja. 

A Hatóság a Telenor és a Telekom által benyújtott jelentkezéseket 2020. november 11-én, a 

Vodafone által benyújtott jelentkezést 2020. november 12-én közjegyző jelenlétében bontotta 

fel. A Telenor jelentkezésének bontását a 11023/K1078/2020/2. ügyszámú közjegyzői 

jegyzőkönyv, a Telekom jelentkezésének bontását a 11023/K/1100/2020/2. ügyszámú 

közjegyzői jegyzőkönyv, a Vodafone jelentkezésének bontását a 11023/K/1080/2020/2. 

ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsítja. 
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Előzmények – a részvételi nyilvántartásba vétel 

A Hatóság a Dokumentáció (166) bekezdése alapján a jelentkezési határidő lejártától 

számított tizenöt napon belül megvizsgálta a jelentkezéseket a tekintetben hogy 

megfelelnek-e az Ápszr. 9. §-ában foglalt és a Dokumentáció 2.7 pontja szerinti személyi 

(részvételi) és 3.16 pontja szerinti alaki érvényességi követelményeknek. 

A Hatóság a vizsgálat alapján két jelentkezőt hiánypótlásra hívott fel, a Vodafone-t a 2020. 

november 26-án kelt, UF/25112-33/2020. számú végzésében, a Telenort a 2020. november 

26-án kelt, UF/25112-34/2020. számú végzésében. 

A Vodafone és a Telenor a fenti iktatószámú végzésekben megjelölt hiánypótlásokat a 

megjelölt határidőn belül megküldték a Hatóság számára. A vizsgálatok alapján a Hatóság 

megállapította, hogy a Telekom, valamint – figyelemmel a teljesített hiánypótlásokra – a 

Vodafone és a Telenor jelentkezése megfelel a Dokumentációban meghatározott 

érvényességi feltételeknek. 

2020. december 17-én a Hatóság UF/25112-44/2020. számon árverési nyilvántartásba vette 

a Jelentkezőket. Az áverési nyilvántartásnak a Hatóság honlapján 2020. december 17-én 

történő megjelenését a 11023/K/1211/2020/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsítja. 

A Hatóság 2020. december 17-én a Telekomot az UF/25112-45/2020. számú, a Telenort az 

UF/25112-46/2020. számú, a Vodafone-t az UF/25112-47/2020. számú végzésében 

értesítette az árverési nyilvántartásba vételről. 

A Hatóság 2020. január 13-án a Telekomot az UF/25112-50/2020. számú, a Telenort az 

UF/25112-51/2020. számú, a Vodafone-t az UF/25112-52/2020. számú végzésében 

értesítette a próbaárverés, a licitálás, illetve kezdőlicit-tétel időpontjáról, helyszínéről és a 

részvétel feltételeiről. 

A próbaárverésre 2021. január 26-án került sor közjegyző jelenlétében, melynek tényét a 

11023/K/95/2021/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsítja. A próbaárverésen a 

Hatóság részletes tájékoztatást nyújtott és bemutatót tartott az Árverés lebonyolítási 

rendjéről, továbbá lehetőséget biztosított a licitálást támogató számítógépes rendszer 

Résztvevők általi kipróbálására. 

 

A kezdőlicit-tétel és a licitálás lefolytatása 

A kezdőlicit-tételre, valamint a licitálás lefolytatására mind a 900 MHz-es, mind pedig az 

1800 MHz-es frekvenciasávra vonatkozóan 2021. január 28-án került sor. 

A Résztvevők mindegyike a Dokumentáció 4/A. melléklete szerint úgy nyilatkozott, hogy 

mind a 900 MHz-es, mind az 1800 MHz-es frekvenciasáv vonatkozásában szándékában áll 

az Árverésen részt venni és kezdőlicitet tenni, ezért a Dokumentáció (196) bekezdése 

alapján a 900 MHz-es frekvenciasáv licitálásának lezárását követően az 1800 MHz-es 

frekvenciasáv Kezdőlicit-tételét és licitálását folytatólagosan meg lehetett tartani.  

A 900 MHz-es frekvenciasáv 1. fordulójának kezdőlicit-tétele során a Telekom 2 (kettő) 

darab, a Telenor 2 (kettő) darab a Vodafone pedig 1 (egy) darab értékesítési egységet jelölt 

meg kezdőlicitként. A Kiíró megállapította a megadott kezdőlicitek érvényességét, majd 

azokat – a Dokumentáció 5. mellékletének 2.3 pontja alapján – az UF/25112-57/2020. 

számú okiratban rögzítette. 
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A Dokumentáció (201) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, mivel a Résztvevők által 

megszerezni kívánt értékesítési egységek száma (összesen 5 darab) meghaladta a 900 

MHz-es frekvenciasáv 1. fordulójában kialakított és megszerezhető értékesítési egységek 

számát (összesen 4 darab), licitálás lefolytatására került sor. 

A licitálás 4 (négy) szakasza során a Telekom 1 (egy) darab, a Telenor 2 (kettő) darab, a 

Vodafone 1 (egy) darab értékesítési egységet szerzett, amely szerzéseket az UF/25112-

62/2020. számú fordulót lezáró szerzési lista rögzítette.  

A 900 MHz-es frekvenciasáv 1. fordulójának lezárását követően a Kiíró megállapította, hogy 

a Dokumentáció (232) bekezdésében foglalt, blokk-kiegészítésre irányuló nyilatkozattételi 

felhívás feltételei fennállnak, így a blokk-kiegészítésért fizetendő ár Résztvevőnként történő 

megállapítását, valamint az árak Résztvevőkkel történő közlését követően a Résztvevőket a 

helyszínen a Dokumentáció 4/C. melléklete szerinti nyilatkozattételre hívta fel. A Telekom az 

UF/25112-66/2020. számú, a Telenor az UF/25112-67/2020. számú, a Vodafone pedig az 

UF/25112-65/2020. számú nyilatkozatban egyaránt akként nyilatkozott, hogy igénybe kívánja 

venni a blokk-kiegészítést. A Dokumentáció (239) bekezdésének alapján a blokk-kiegészítés 

tényét és annak eredményét a Kiíró az UF/25112-68/2020. számú okiratban rögzítette. 

A blokk-kiegészítést követően a Kiíró megállapította, hogy a 900 MHz-es frekvenciasávban 

valamennyi, a Dokumentáció (24) bekezdésében foglalt értékesítésre kínált 

frekvenciamennyiség elkelt, így a 900 MHz-es frekvenciasávban 2. fordulóra nem kerül sor. 

Ezt követően a Kiíró UF/25112-69/2020. számon a 900 MHz-es frekvenciasáv értékesítését 

lezáró szerzési listát készített. A 900 MHz-es frekvenciasávra vonatkozó kezdőlicit-tétel és 

licitálás részletes leírását a helyszíni licitáláson készült 11023/K/104/2021/2. ügyszámú, a 

Résztvevők részére a licitálás lezárását követően átadott közjegyzői jegyzőkönyv 

tartalmazza. 

Az 1800 MHz-es frekvenciasáv értékesítésének kezdőlicit-tétele során a Telekom 4 (négy) 

darab, a Telenor 6 (hat) darab a Vodafone pedig 4 (négy) darab értékesítési egységet jelölt 

meg kezdőlicitként. A Kiíró megállapította a megadott kezdőlicitek érvényességét, majd 

azokat – a Dokumentáció 5. mellékletének 2.3 pontja alapján – az UF/25112-71/2020. 

számú okiratban rögzítette. 

A Dokumentáció (201) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, mivel a Résztvevők által 

megszerezni kívánt értékesítési egységek száma (összesen 14 darab) meghaladta az 1800 

MHz-es frekvenciasávban kialakított és megszerezhető értékesítési egységek számát 

(összesen 12 darab), licitálás lefolytatására került sor. 

Az 1800 MHz-es frekvenciasáv értékesítése a 4 (négy) szakaszból álló licitálást követően 

sorsolással zárult. A licitálás eredményeként a Telekom 3 (három) darab, a Telenor 4 (négy) 

darab a Vodafone 4 (négy) darab értékesítési egységet, míg a sorsolás eredményeként a 

Telekom további 1 (egy) darab értékesítési egységet szerzett. A szerzéseket az UF/25112-

77/2020. számú, az 1800 MHz-es frekvenciasáv értékesítését lezáró szerzési lista rögzítette.  

Az 1800 MHz-es frekvenciasávra vonatkozó kezdőlicit-tétel és licitálás részletes leírását a 

helyszíni licitáláson készült 11023/K/108/2021/2. ügyszámú, a Résztvevők részére a licitálás 

lezárását követően átadott közjegyzői jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

Az árverési eljárás eredményének megállapítása – a Nyertesek megállapítása 
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A Kiíró által a Dokumentáció rendelkezései és az azokban meghatározott licitálási szabályok 

alapján 2021. január 28-án lefolytatott helyszíni licitáláson az alábbi szerzések történtek: 

A 900 MHz-es frekvenciasávban 

A helyszíni licitáláson az UF/25112-69/2020. számon iktatott, a Kiíró által kibocsátott és a 

Nyertesek részéről átvett szerzési lista, valamint a helyszíni licitáláson készült 

11023/K/104/2021/2. ügyszámú, a Nyertesek részére a licitálás lezárását követően átadott 

közjegyzői jegyzőkönyv tanúsága szerint a licitálás során a Telekom 1 (egy) darab, a Telenor 

2 (kettő) darab a Vodafone pedig 1 (egy) darab értékesítési egységet, míg a blokk-

kiegészítés során a Telekom 2x3 MHz, a Telenor 2x3 MHz, a Vodafone pedig 2x4 MHz 

frekvenciamennyiséget szerzett. 

Ezek alapján a 900 MHz-es frekvenciasávban a Telekom 1 (egy) darab, a Telenor 2 (kettő) 

darab a Vodafone pedig 1 (egy) darab értékesítési egység, valamint a Telekom 2x3 MHz, a 

Telenor 2x3 MHz, a Vodafone pedig 2x4 MHz frekvenciamennyiség tekintetében minősült 

Nyertesnek. 

Az 1800 MHz-es frekvenciasávban 

A helyszíni licitáláson és az azt követő sorsoláson az UF/25112-77/2020. számon iktatott, a 

Kiíró által kibocsátott és a Nyertesek részéről átvett szerzési lista, valamint a helyszíni 

licitáláson készült  11023/K/108/2021/2. ügyszámú, a Nyertesek részére a frekvenciasáv 

értékesítésének lezárását követően átadott közjegyzői jegyzőkönyv tanúsága szerint a 

licitálás során a Telekom 3 (három) darab, a Telenor 4 (négy) darab a Vodafone 4 (négy) 

darab értékesítési egységet, míg a Telekom a sorsolás eredményeként további 1 (egy) darab 

értékesítési egységet szerzett. 

Ezek alapján az 1800 MHz-es frekvenciasávban a Telekom 4 (négy) darab, a Telenor 4 

(négy) darab, a Vodafone 4 (négy) darab értékesítési egység tekintetében minősült 

Nyertesnek. 

A fent meghatározott szerzések frekvenciasávonként elkészített ténytanúsító okiratait – az 

egyes szakaszokat, a fordulókat, valamint az adott sáv értékesítését lezáró, továbbá a blokk-

kiegészítésről, valamint a sorsolásról készített szerzési listákat, továbbá a helyszíni 

licitálásról készült közjegyzői jegyzőkönyveket – a Dokumentáció 5. mellékletének 5.2 pontja 

alapján – a Nyertesek a licitálás helyszínén átvették. A közjegyzői jegyzőkönyvek eredeti 

elektronikus példányai is kézbesítésre kerültek a Nyertesek számára. 

 

Az árverési eljárás eredményének megállapítása – felhasználói blokkok kialakítása 

A Dokumentáció (291) bekezdése értelmében a Kiíró a felhasználói blokkokat – az egyes 

frekvenciasávokra vonatkozó, licitálás lezárását követően elkészített szerzési listák alapján – 

frekvenciasávonként alakítja ki olyan módon, hogy a szerzési listákban rögzítettek szerint az 

adott frekvenciasávban értékesítési egységet szerző Nyertesenként összevonja az adott 

Nyertes által megszerzett összes értékesítési egységet egy-egy elvi felhasználói blokká, 

majd azt vagy azokat az adott frekvenciasáv(ok)ban elhelyezi a Dokumentációban 

foglaltaknak megfelelően. 

A Dokumentáció (292) bekezdése értelmében a felhasználói blokkok kialakításának az 

eredményét a Kiíró az eljárást lezáró döntésébe foglalja. 
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A Dokumentáció (293) bekezdése értelmében az elvi felhasználói blokkokat a Kiíró minden 

frekvenciasávban úgy helyezi el – a Dokumentáció (291)–(294) bekezdésében írt közös 

szabályokra és a (297)–(305) bekezdésekben írt speciális szabályokra is tekintettel – hogy 

az Árverési eljárás eredményeként kialakított felhasználói blokkok a lehető legnagyobb, 

frekvenciában összefüggő frekvenciatartományt alkossanak. 

A Dokumentáció (294) bekezdése értelmében amennyiben az elvi felhasználói blokko(ka)t 

szerzett résztvevő a jelen Árverési eljárás megindításának időpontjában rendelkezik az adott 

frekvenciasávban frekvenciahasználati jogosultsággal (korábbi jogosultsággal), a Kiíró célja 

a lehető legnagyobb mértékű egybeesés biztosítása a korábbi jogosultság szerinti és a jelen 

Árverés eredményeként kialakításra kerülő felhasználói blokkok frekvenciatartományait 

tekintve. 

A Dokumentáció (295) bekezdése úgy rendelkezik, hogy abban az esetben, ha a 900 MHz-

es frekvenciasávban valamennyi inkumbens, vagy az 1800 MHz-es frekvenciasávban 

mindkét 2029-ben lejáró frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező résztvevő szerez az 

adott sávban értékesítési egységet, akkor a Kiíró a 2029-ben lejáró blokkokat a felhasználói 

blokk-képzés keretében újrapozicionálja, ha ehhez valamennyi, az adott sávban 2029-ben 

lejáró jogosultsággal rendelkező nyertes hozzájárul. 

Valamennyi nyertes hozzájárulása esetén a felhasználói blokk képzése során a Kiíró a 2029-

ben lejáró jogosultságokból és a jelen Árverési eljárás eredményeként szerzett elvi 

felhasználói blokkokból egybefüggő felhasználói blokkokat alakít ki. A korábbi jogosultságok 

az NFFF szerinti felhasználói blokkok szélére kerülnek. A 900 MHz-es frekvenciasáv esetén 

a jelenleg egymás mellett levő 2029-ben lejáró jogosultságok egymás mellett maradnak, és a 

frekvenciasáv alján levő jogosult felhasználói blokkja felső szélére kerül a 2029-ben lejáró 

jogosultság. 

A Kiíró a rendelkező rész 1.1. és 1.2. pontjaiban meghatározott felhasználói blokkokat a fenti 

általános szabályokra figyelemmel, az adott frekvenciasávra vonatkozó speciális szabályok 

alapján az alábbiak szerint alakította ki. 

A 900 MHz-es frekvenciasávban: 

A 900 MHz-es frekvenciasáv helyszíni licitálásán – az indokolásnak „A Nyertesek 

megállapítása” cím alatt korábban részletezett módon – a Telekom 1 (egy) darab, a Telenor 

2 (kettő) darab a Vodafone pedig 1 (egy) darab értékesítési egységet, míg a blokk-

kiegészítés során a Telekom 2x3 MHz, a Telenor 2x3 MHz, a Vodafone pedig 2x4 MHz 

frekvenciamennyiséget szerzett. 

Kiíró a 900 MHz-es frekvenciasávban Nyertesenként egy-egy elvi felhasználói blokkba vonta 

össze az adott Nyertes által szerzett összes frekvenciamennyiséget. 

Figyelemmel a Dokumentáció (295)–(296) bekezdésekben foglaltakra, mivel a 900 MHz-es 

sávban valamennyi Nyertes inkumbens volt, és a licitálás során minden inkumbens – a 

Dokumentáció 4/C. melléklete szerinti nyilatkozat aláírásával – hozzájárult az 

újrapozícionáláshoz, a Dokumentáció (297) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Kiíró a 

2029-ben lejáró jogosultságokból és a jelen Árverési eljárás eredményeként szerzett elvi 

felhasználói blokkokból egybefüggő felhasználói blokkokat alakított ki. 

Mindezek alapján a korábbi jogosultságok az NFFF szerinti felhasználói blokkok szélére 

kerültek úgy, hogy a Vodafone és a Telekom egymás mellett levő korábbi jogosultságai 



 

13 
 

egymás mellett maradtak, és a Telenor korábbi jogosultsága a felhasználói blokkja felső 

szélére került. 

Mindezekre tekintettel Kiíró a 900 MHz-es frekvenciasáv felhasználói blokkjait a jelen 

árverési eljárásban történt szerzések tekintetében a rendelkező rész 1.1. pontjában és a 

korábbi szerzések tekintetében a rendelkező rész 8. pontjában meghatározottak szerint 

egybefüggő módon alakította ki az alábbiak szerint: 

a) a Telekom egybefüggő felhasználói blokkja: a 905-915/950-960 MHz sávrészbe, 

b) a Vodafone egybefüggő felhasználói blokkja: a 895-905/940-950 MHz sávrészbe, 

c) a Telenor egybefüggő felhasználói blokkja: a 880-895/925-940 MHz sávrészbe 

került elhelyezésre. 

Az 1800 MHz-es frekvenciasávban: 

Kiíró a Dokumentáció (291) és (293) bekezdéseire, valamint a (295) bekezdésre tekintettel a 

Telekom által megszerzett korábbi jogosultság pozíciójának változatlanul hagyása mellett 

alakította ki a felhasználói blokkokat. 

A Dokumentáció (299) bekezdése értelmében a felhasználói blokkok kialakítása során a 

Kiíró a (300)–(304) bekezdésekben foglalt szabályok szerint jár el, követve a bekezdések 

sorrendiségét.  

Ennek megfelelően Kiíró a Telekom jelen Árverési eljárásban szerzett frekvenciablokkját – a 

Dokumentáció (293) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a 2029-ben lejáró 

frekvenciahasználati jogosultsága szerinti frekvenciablokkja mellé helyezte el az 1740-

1760/1835-1855 MHz sávrészben. 

Kiíró nem alkalmazhatta a Dokumentáció (301) bekezdése szerinti szabályokat a Vodafone 

felhasználói blokkjának kialakításához, mert a Vodafone jelen Árverési eljárás keretében 

szerzett – 4 db 2x5 MHz-es értékesítési egységnyi – elvi felhasználói blokkja mennyiségileg 

több annál, mint amennyivel a blokkfolytonosság biztosítható lenne számára a frekvenciasáv 

alján. 

Kiíró ugyanakkor azt is megállapította, hogy a Vodafone elvi felhasználói blokkját a 

frekvenciasáv egy másik részében sem lehet úgy elhelyezni, hogy minden jogosult esetében 

biztosítható legyen a blokkfolytonosság elve, ezért a Dokumentáció (302) bekezdése 

értelmében a pozícionálás során a Kiírónak egy nyertes résztvevő számára az elvi 

felhasználói blokkjából két blokkrészletet kellett kialakítani. 

Kiíró a Dokumentáció (303) bekezdése szerinti szabályokat nem alkalmazhatta a Vodafone 

és a Telenor felhasználói blokkjainak kialakításához, mert egyikük sem rendelkezik 2029-ben 

lejáró frekvenciahasználati jogosultsággal az 1800 MHz-es frekvenciasávban és jelen 

Árverési eljárás során mindketten azonos méretű elvi felhasználói blokkot nyertek. 

Így Kiíró a Dokumentáció (304) bekezdése alapján a Vodafone részére biztosította a 

blokkfolytonosságot, figyelemmel arra, hogy mivel a Telenor az 1800 MHz-es 

frekvenciasávban történő szerzéséért 24 240 000 000 (azaz huszonnégymilliárd-

kettőszáznegyven-millió) forint, a Vodafone pedig 26 400 000 000 (azaz huszonhatmilliárd-

négyszázmillió) forint árverési díjat köteles fizetni, a Vodafone az 1800 MHz-es 

frekvenciasávban a jelen eljárásban nagyobb összegű teljes árverési díj megfizetésére 

kötelezett. 
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A fentieket követően a Kiíró arra a megállapításra jutott, hogy az 1800 MHz-es frekvenciasáv 

felhasználói blokkjainak kialakítására egyidejűleg két jogszerű megoldás lehetséges, így 

szükséges a Dokumentáció (306)–(307) bekezdéseiben foglalt – több lehetséges megoldás 

közüli választás egyeztetésére vonatkozó szabályok – alkalmazása. 

Ezért 2021. február 3-án a Kiíró nyilatkozattételre hívta fel a Telekomot az UF/25112-

81/2020. számú, a Telenort az UF/25112-83/2020. számú, a Vodafone-t az UF/25112-

84/2020. számú végzésben. A nyilatkozattételi felhívásban arra vonatkozóan kért 

nyilatkozatot a Kiíró a Nyertesektől, hogy a Dokumentációban foglaltak alapján jogszerűen 

lehetséges alábbi 2 (kettő) terv közül melyik a számukra legmegfelelőbb felhasználói blokk-

kialakítás. 

Terv 1. 

1. A Telekomnak a 2014. évi pályázati eljárásban az 1800 MHz-es frekvenciasávban 

szerzett korábbi jogosultsága nem változik, az 1730-1740/1825-1835 MHz 

sávrészben marad, míg az Árverési eljárásban az 1800 MHz-es frekvenciasávban 

szerzett 4 db 2x5 MHz-es értékesítési egységet egybevonva a korábbi 

jogosultsággal, Kiíró NFFF szerinti felhasználói blokkot alakít ki, melyben az Árverési 

eljárásban szerzett 4 db 2x5MHz-es értékesítési egység, mint a felhasználói blokk 

része az 1740-1760/1835-1855 MHz sávrészben kerül elhelyezésre. 

2. A Vodafone-nak az Árverési eljárásban az 1800 MHz-es frekvenciasávban szerzett 4 

db 2x5 MHz-es értékesítési egysége, mint egy egybefüggő, folytonos felhasználói 

blokkja az 1765-1785/1860-1880 MHz sávrészben kerül elhelyezésre. 

3. A Telenornak az Árverési eljárásban az 1800 MHz-es frekvenciasávban szerzett 4 

db 2x5 MHz-es értékesítési egysége két felhasználói blokkban kerül elhelyezésre, 

mégpedig az egyik felhasználói blokkja az 1710-1725/1805-1820 MHz, míg a másik 

felhasználói blokkja az 1760-1765/1855-1860 MHz sávrészben kerül elhelyezésre. 

Terv 2. 

1. A Telekomnak a 2014. évi pályázati eljárásban az 1800 MHz-es frekvenciasávban 

szerzett korábbi jogosultsága nem változik, az 1730-1740/1825-1835 MHz 

sávrészben marad, míg az Árverési eljárásban az 1800 MHz-es frekvenciasávban 

szerzett 4 db 2x5 MHz-es értékesítési egységet egybevonva a korábbi 

jogosultsággal, Kiíró felhasználói blokkot alakít ki, melyben az Árverési eljárásban 

szerzett 4 db 2x5 MHz-es értékesítési egység, mint a felhasználói blokk része az 

1740-1760/1835-1855 MHz sávrészben kerül elhelyezésre. 

2. A Vodafone-nak az Árverési eljárásban az 1800 MHz-es frekvenciasávban szerzett 4 

db 2x5 MHz-es értékesítési egysége, mint egy egybefüggő, folytonos felhasználói 

blokkja az 1760-1780/1855-1875 MHz sávrészben kerül elhelyezésre. 

3. A Telenornak az Árverési eljárásban az 1800 MHz-es frekvenciasávban szerzett 4 db 

2x5 MHz-es értékesítési egysége két felhasználói blokkban kerül elhelyezésre, 

mégpedig az egyik felhasználói blokkja az 1710-1725/1805-1820 MHz sávrészben, 

míg a másik felhasználói blokkja az 1780-1785/1875-1880 MHz sávrészben kerül 

elhelyezésre. 

A Nyertesek az alábbiak szerinti nyilatkozatot adták: 
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A Telekom a 2021. február 5-én érkezett, UF/25112-85/2020. számon iktatott válaszában 

akként nyilatkozott, hogy számára a jogszerűen lehetséges 2 (kettő) terv közül mindkettő 

felhasználói blokk-kialakítás megfelelő. 

A Telenor a 2021. február 10-én érkezett, UF/25112-87/2020. számon iktatott válaszában 

akként nyilatkozott, hogy a „Terv 1” elnevezésű megoldást jelöli meg. 

A Vodafone a 2021. február 9-én érkezett, UF/25112-86/2020. számon iktatott válaszában 

akként nyilatkozott, hogy „Terv 1” alcím alatt részletezett felhasználó blokk-kialakítását tartja 

a legmegfelelőbbnek. 

Mindezekre tekintettel került sor az 1800 MHz-es frekvenciasáv rendelkező rész 1.2. 

pontjában meghatározottak szerinti felhasználói blokkjainak kialakítására. 

Összességében az előzőekben leírtakra tekintettel állapította meg Kiíró a rendelkező rész 

1.1 és 1.2. pontjaiban frekvenciasávonként meghatározott felhasználói blokkok, blokkrészek 

tekintetében a Nyerteseket. 

 

A frekvenciahasználati jogosultság időtartama 

A frekvenciahasználati jogosultság időbeli hatálya kezdő napjának megállapítása a 

Dokumentáció (315) bekezdésén alapul, mely szerint az időbeli hatály kezdő napja az Ápszr. 

21. § (1) bekezdés a) pontjában hozott határozat véglegessé válásának a napja. 

Kiíró a frekvenciahasználati jogosultság alapján kiadott keretengedélyek érvényességének 

legkorábbi kezdőnapját – összhangban a sávdíjfizetési kötelezettségek kezdetének a 

megállapításával – a korábbi jogosultságok Nyertesenként és frekvenciasávonként eltérő 

megszűnési idejére tekintettel, a megszűnésüket követő napban határozta meg. 

A frekvenciahasználati jogosultságok időtartamának és a frekvenciahasználati jogosultság 

alapján kiadott keretengedélyek érvényességének meghatározása a Dokumentáció (32) 

bekezdésén alapul. 

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 2. pontjában foglaltak megállapítására. 

 

A frekvenciahasználati jogosultság meghosszabbítása 

A Dokumentáció (33)–(37) bekezdéseiben meghatározott, a frekvenciahasználati jogosultság 

meghosszabbításra vonatkozó rendelkezések alapján került sor a rendelkező rész 3. 

pontjában foglaltak megállapítására. 

 

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelmére vonatkozó 

feltételek 

A megszerzett frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházására vonatkozó eljárási 

szabályokat az Rmkr. határozza meg. Az átruházás szabályai az NFFF 3. melléklete 3.4.4 

pontjának 9. alpontján, valamint a 3.8.4 pontjának 9. alpontján és a Dokumentáció 6.4 

pontján alapulnak. 

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 4. pontjában foglaltak megállapítására. 
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A teljes árverési díj 

Az Ápszr. 2. § j) pontja értelmében a teljes árverési díj: az árverésen egy Nyertes által 

megszerzett valamennyi frekvenciakészletre vonatkozó végleges árak összege, amennyiben 

az általános forgalmi adó köteles, úgy növelve az általános forgalmi adó összegével is. 

Az Ápszr. 4. § (1) bekezdésének f) pontja alapján a kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell 

a kikiáltási ár mértékét és a teljes árverési díj megfizetésének feltételeit. 

A Dokumentáció (25) bekezdése az alábbiak szerint állapította meg a kikiáltási árat: 

Az értékesítési egységek kikiáltási ára (egységár) frekvenciasávonként:  

Frekvencia 

Kikiáltási ár összege  

Számmal Betűvel 

900 MHz – 1. forduló 12.000.000.000 Ft tizenkettőmilliárd forint 

900 MHz – 2. forduló 12.000.000.000 Ft tizenkettőmilliárd forint 

1800 MHz 6.000.000.000 Ft hatmilliárd forint 

 

A Dokumentáció (26) bekezdése értelmében az árak általános forgalmi adót nem 

tartalmaznak, a fizetendő teljes árverési díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 7. §-a alapján – a jelen árverési eljárás közhatalmi tevékenységi jellegére 

tekintettel – mentes az általános forgalmi adó-fizetési kötelezettség alól.  

A Dokumentáció (237) bekezdése értelmében az adott résztvevő által a blokk-kiegészítésért 

fizetendő ár mértéke a 900 MHz-es frekvenciasáv 1. fordulójában az adott résztvevő által 

megszerzett értékesítési egység(ek) 1 MHz-re arányosított ára 90%-ának és az adott 

résztvevő által a blokk-kiegészítésre használt frekvenciák MHz-ben kifejezett mennyiségének 

a szorzata. 

A helyszíni licitáláson az egyes Nyertesek az egyes frekvenciasávokban az alábbi 

darabszámú értékesítési egységeket szerezték meg az alábbi licitárakon, valamint – a blokk-

kiegészítés tényére, továbbá a blokk-kiegészítésért fizetendő ár Dokumentáció szerinti 

számítási módjára figyelemmel – a 900 MHz-es frekvenciasávban az alábbi 

frekvenciamennyiséget szerezték meg az alábbi árakon:  
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A Telekom: 

Frekvenciasáv 
Értékesítési egységek 

száma vagy 

frekvenciamennyiség 

Ár/értékesítési 

egység 

Frekvencia-

mennyiség ára 

forintban 

Részösszesen 

forintban 

Összesen 

forintban 

900 MHz 1 12 000 000 001  12 000 000 001 12 000 000 001 

900 MHz blokk-

kiegészítés 
2x3 MHz 6 480 000 001 6 480 000 001 6 480 000 001 

1800 MHz 

3 6 600 000 000 19 800 000 000 

25 800 000 001 

1 6 000 000 001 6 000 000 001 

   Mindösszesen: 44 280 000 003 

A fentiek alapján a Telekom által fizetendő teljes árverési díj mértéke mindösszesen 

44 280 000 003 Ft (azaz negyvennégymilliárd-kettőszáznyolcvanmillió-három forint). 

 

A Telenor: 

Frekvenciasáv 
Értékesítési 

egységek száma vagy 

frekvenciamennyiség 

Ár/értékesítési 

egység 

Frekvencia-

mennyiség ára 

forintban 

Részösszesen 

forintban 

Összesen 

forintban 

900 MHz 

1 13 200 000 000 13 200 000 000 

25 680 000 000 

1 12 480 000 000 12 480 000 000 

900 MHz blokk-

kiegészítés 
2x3 MHz 6 933 600 000 6 933 600 000 6 933 600 000 

1800 MHz 4 6 060 000 000 24 240 000 000 24 240 000 000 

 Mindösszesen: 56 853 600 000 

A fentiek alapján a Telenor által fizetendő teljes árverési díj mértéke mindösszesen 

56 853 600 000 Ft (azaz ötvenhatmilliárd-nyolcszázötvenhárommillió-hatszázezer 

forint). 
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A Vodafone:  

Frekvenciasáv 
Értékesítési 

egységek száma vagy 

frekvenciamennyiség 

Ár/értékesítési 

egység 

Frekvencia-

mennyiség ára 

forintban 

Részösszesen 

forintban 

Összesen 

forintban 

900 MHz 1 13 200 000 000 13 200 000 000 13 200 000 000 

900 MHz blokk-

kiegészítés 
2x4 MHz 9 504 000 000 9 504 000 000 9 504 000 000 

1800 MHz 4 6 600 000 000 26 400 000 000 26 400 000 000 

 Mindösszesen: 49 104 000 000 

A fentiek alapján a Vodafone által fizetendő teljes árverési díj mértéke mindösszesen 

49 104 000 000 Ft (azaz negyvenkilencmilliárd-egyszáznégymillió forint). 

A teljes árverési díj megfizetésére vonatkozó, rendelkező részben meghatározott szabályok a 

Dokumentáció 6.1. pontján, valamint az Ápszr. 17. §-án alapulnak. 

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 5. pontjában foglaltak megállapítására. 

 

Sávdíj 

Az Ápszr. 22. § (3) bekezdés d) pontja és a Dokumentáció (331) bekezdésében foglaltak 

alapján a frekvencia használatáért a 2.2. pontban foglalt időpontoktól kezdődően a 

frekvenciahasználati jogosultság lejártáig a Telekomnak, a Telenornak és a Vodafone-nak 

frekvenciadíjat (sávdíjat) kell fizetni. 

A sávdíj mértékének meghatározására és a sávdíj megfizetésére vonatkozó részletes 

szabályokat a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet (a 

továbbiakban: Díjrendelet) tartalmazza. 

A Díjrendelet 20/A. § (6) bekezdése alapján a díjfizetés szempontjából minden megkezdett 

hónap teljes hónapnak számít. A díjfizetésre kötelezettnek minden olyan hónapra a teljes havi 

díjat meg kell fizetnie, amelyben a frekvenciahasználati jogosultsága vagy joga keletkezett, 

fennállt vagy megszűnt. 

A Nyertesek a 900 MHz-es valamint az 1800 MHz-es frekvenciasávban a 2022. április 7., 

illetve 8. napjáig tartó frekvenciahasználati jogosultságaikért (korábbi jogosultság) az azokra 

vonatkozóan megkötött koncessziós szerződések, az azt felváltó hatósági szerződések, 

valamint azok módosításai értelmében 2022. április hónapra – azaz a korábbi jogosultság 

lejártának a hónapjára – töredékhavi frekvenciadíjat fizetnek, amely a frekvenciahasználati 

jogosultsággal érintett napok alapján számított, 1000 forintra kerekített díj. 

A fentieket figyelembe véve a Kiíró megállapította, hogy a Díjrendelet 20/A. § (6) 

bekezdésében foglalt kötelezettség, a teljes havi díj megfizetése, abban az esetben teljesül, 

ha a Nyertesek a jelen határozatban megállapított havi sávdíjnak a 2022. április hónap 8., 
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illetve 9. napjától 2022. április hónap utolsó napjáig terjedő időszakra arányosított részét 

megfizetik. 

Így a Nyertesek 2022. év április hónap minden napjára fizetnek sávdíjat, tehát a teljes április 

havi díjat megfizetik. 

Kiíró a havonta fizetendő – 6.1. pont szerinti – sávdíjat a Díjrendelet 20. § (1)–(3) 

bekezdésének és 9. számú mellékletének 2. és 3. pontjai alapján az egységdíj, a megszerzett 

rádióspektrum mennyisége, és az adott frekvenciasávra vonatkozó sávszorzó szorzataként 

állapította meg. 

A 6.1. pontban foglalt sávdíj kiszámítása 

A sávszorzók a Díjrendelet 9. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 3. és 5. sorai alapján a 

következők: 

Frekvenciasáv Sávszorzó értéke 

900 MHz 1 

1800 MHz 0,5 

A havonta fizetendő sávdíj mértéke a Díjrendeletben foglaltak alapján az alábbiak szerint került 

meghatározásra: 

A 900 MHz-es frekvenciasávban: 

A Telekomnak a 907-915/952-960 MHz frekvenciatartományú, összesen 16 MHz-es 

felhasználói blokkja tekintetében  

Egységdíj 
(Ft/kHz/hó) 

Frekvenciasáv 
összege (kHz) 

Sáv-
szorzó 

Sávdíj 1 (egy) hónapra 
vonatkozóan [Ft] 

6 500, azaz 
hatezer-
ötszáz 

16 000, azaz 
tizenhatezer 

1 
6 500 * 16 000 * 1= 104 000 000, 

azaz egyszáznégymillió 

 

A Telenornak a 880-893/925-938 MHz frekvenciatartományú, összesen 26 MHz-es 

felhasználói blokkja tekintetében: 

Egységdíj 
Ft/kHz/hó 

Frekvenciasáv 
összege 

kHz 

sáv-
szorzó 

sávdíj 1 (egy) hónapra 
vonatkozóan 

[Ft] 

6 500, azaz 
hatezer-
ötszáz 

26 000, azaz 
huszonhatezer 

1 
6 500 * 26 000 * 1 = 169 000 000, 
azaz egyszázhatvankilencmillió 

 

A Vodafone-nak a 895-904/940-949 MHz frekvenciatartományú, összesen 18 MHz-es 

felhasználói blokkja tekintetében: 
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Egységdíj 
Ft/kHz/hó 

Frekvenciasáv 
összege 

kHz 

sáv-
szorzó 

sávdíj 1 (egy) hónapra 
vonatkozóan 

[Ft] 

6 500, azaz 
hatezer-
ötszáz 

18 000, azaz 
tizennyolcezer 

1 
6 500 * 18 000 * 1= 117 000 000, 

azaz egyszáztizenhétmillió 

 

Az 1800 MHz-es frekvenciasávban: 

A Telekomnak az 1730-1760/1825-1855 MHz frekvenciatartományú, összesen 40 MHz-es 

felhasználói blokkja tekintetében: 

Egységdíj 
Ft/kHz/hó 

Frekvenciasáv 
összege 

kHz 

sáv-
szorz

ó 

sávdíj 1 (egy) hónapra 
vonatkozóan 

[Ft] 

6 500, azaz 
hatezer-
ötszáz 

40 000, azaz 
negyvenezer 

0,5 
6 500 * 40 000 * 0,5 = 130 000 000, 

azaz egyszázharmincmillió 

 

A Telenornak az 1710-1725/1805-1820 MHz és az 1760-1765/1855-1860 MHz 

frekvenciatartományú, összesen 40 MHz-es felhasználói blokkja tekintetében: 

Egységdíj 
Ft/kHz/hó 

Frekvenciasáv 
összege 

kHz 

sáv-
szorz

ó 

sávdíj 1 (egy) hónapra 
vonatkozóan 

[Ft] 

6 500, azaz 
hatezer-
ötszáz 

40 000, azaz 
negyvenezer 

0,5 
6 500 * 40 000 * 0,5 = 130 000 000, 

azaz egyszázharmincmillió 

 

A Vodafone-nak az 1765-1785/1860-1880 MHz frekvenciatartományú, összesen 40 MHz-es 

felhasználói blokkja tekintetében: 

Egységdíj 
Ft/kHz/hó 

Frekvenciasáv 
összege 

kHz 

sáv-
szorzó 

sávdíj 1 (egy) hónapra vonatkozóan 
[Ft] 

6 500, azaz 
hatezer-
ötszáz 

40 000, azaz 
negyvenezer 

0,5 
6 500 * 40 000 * 0,5 = 130 000 000, 

azaz egyszázharmincmillió 

 

A 6.2. pontban foglalt sávdíj kiszámítása 

A 6.1. pont szerinti havonta fizetendő sávdíj megállapítását követően, annak alapján a Kiíró – 

a 6.2. pontban foglalt – a 2022. április hónapra vonatkozó sávdíj mértékét az alábbiak szerint 

számította ki: 

A Kiíró először Nyertesenként és frekvenciasávonként megállapította a sávdíjfizetési 

kötelezettséggel érintett napok számát az alábbiak szerint: 

a) A 900 MHz-es frekvenciasávra vonatkozóan: mindhárom Nyertes vonatkozásában 22 

nap. 
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b) Az 1800 MHz-es frekvenciasávra vonatkozóan: a Telekom és a Telenor 1760-

1765/1855-1860 MHz-es felhasználó blokkja vonatkozásában 23 nap, míg a Vodafone 

és a Telenor 1710-1725/1805-1820 MHz-es felhasználói blokkja vonatkozásában 22 

nap. 

Ezt követően Kiíró Nyertesenként és frekvenciasávonként a 6.1 pont szerinti havonta fizetendő 

sávdíj mértéke alapján megállapította a 2022. április hónap egy napjára eső sávdíj mértékét, 

majd azokat megszorozta a Nyertesenként és frekvenciasávonként megállapított sávdíjfizetési 

kötelezettséggel érintett napok számával. 

A fentiek alapján a 6.2. pontban foglalt – a 2022. április hónapra vonatkozó – sávdíj összege 

az alábbi: 

A 900 MHz-es frekvenciasávban: 

A Telekomnak: 

Napok száma 
2022. április hónapra 

arányosított díj 
meghatározása 

2022. április havi sávdíj [Ft] 

22  104 000 000*22/30 
76 266 667, azaz hetvenhatmillió-

kettőszázhatvanhatezer-
hatszázhatvanhét 

 

A Telenornak: 

Napok 
száma 

2022. április hónapra 
arányosított díj 
meghatározása 

2022. április havi sávdíj 
[Ft] 

22  169 000 000*22/30 
123 933 333, azaz egyszázhuszon-
hárommillió-kilencszázharminc-

háromezer-háromszázharminchárom 

 

A Vodafone-nak: 

Napok 
száma 

2022. április hónapra 
arányosított díj 
meghatározása 

2022. április havi sávdíj 
[Ft] 

22  117 000 000*22/30 
85 800 000, azaz nyolcvanötmillió-

nyolcszázezer 
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Az 1800 MHz-es frekvenciasávban: 

A Telekomnak: 

Napok 
száma 

2022. április hónapra 
arányosított díj 
meghatározása 

2022. április havi sávdíj 
[Ft] 

23  130 000 000*23/30 
99 666 667, azaz kilencvenkilencmillió-

hatszázhatvanhatezer-
hatszázhatvanhét 

 

A Telenornak: 

A Telenor esetében, mivel a Telenornak az 1800 MHz-es frekvenciasávban megállapított két 

felhasználói blokkja tekintetében eltérő az azokra vonatkozó jogosultság kezdő időpontja, 

ezért Kiíró a fizetendő díjakat a napok számával és az egyes blokkokban foglalt 

frekvenciamennyiséggel arányosan határozta meg. Az arányosítás során Kiíró az 1.2.b 

pontban meghatározott felhasználói blokkokat képező frekvenciamennyiségeket viszonyította 

a Telenor által a frekvenciasávban elnyert teljes frekvenciamennyiséghez. Ennek alapján a 

Kiíró az alábbi arányszámokat állapította meg:  

a) az 1710-1725/1805-1820 frekvenciasávban elhelyezkedő, 15 MHz 

frekvenciamennyiségű felhasználó blokk aránya a Telenor által a frekvenciasávban 

elnyert teljes, azaz 20 MHz frekvenciamennyiséghez: 15/20, azaz az arányszám: 

0,75. 

b) az 1760-1765/1855-1860 frekvenciasávban elhelyezkedő 5 MHz 

frekvenciamennyiségű felhasználó blokk aránya a Telenor által a frekvenciasávban 

elnyert teljes, azaz 20 MHz frekvenciamennyiséghez: 5/20, azaz az arányszám: 

0,25. 

A Kiíró a teljes hónapra megállapított sávdíj, az arányszám, valamint a felhasználói blokkokra 

vonatkozóan megállapított napok száma alapján állapította meg az egyes felhasználó 

blokkokért 2022. április hónapra fizetendő sávdíj mértékét, majd ezek alapján az 1800 MHz-

es frekvenciasávban a 2022. április hónapra vonatkozó teljes sávdíj mértékét az alábbiak 

szerint: 

Felhasználói 

blokk [MHz] 

Arány-

szám* 
Napok 

száma 

2022. április hónapra 

arányosított díj 

meghatározása 

2022. április havi sávdíj [Ft] 

1710-1725/ 

1805-1820 
0,75 22 130 000 000*22/30*0,75 

71 500 000, azaz hetvenegymillió-

ötszázezer 

1760-1765/ 

1855-1860 
0,25 23 130 000 000*23/30*0,25 

24 916 667, azaz huszonnégymillió-

kilencszáztizenhatezer-

hatszázhatvanhét  

 Mindösszesen: 

96 416 667, azaz kilencvenhatmillió-

négyszáztizenhatezer-

hatszázhatvanhét 
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A Vodafone-nak: 

Napok 
száma 

2022. április hónapra 
arányosított díj 
meghatározása 

2022. április havi sávdíj  
[Ft] 

22 130 000 000*22/30 
95 333 333, azaz kilencvenötmillió-

háromszázharmincháromezer-
háromszázharminchárom 

 

A sávdíj megfizetésének szabályai a Díjrendelet 20/A. §-án alapulnak. 

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 6.1. pontjában foglalt, 2022. május 1. 

napjától fizetendő sávdíj valamint a 6.2. pontban foglalt, 2022. április hónapra fizetendő sávdíj 

megállapítására. 

 

Egyedi engedélyek 

A felhasználói blokkok használatához szükséges keretengedély a polgári 

frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet 12. § 

(3) bekezdésén alapul. 

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 7. pontjában foglaltak megállapítására. 

 

Korábbi jogosultságok újrapozícionálása 

A 900 MHz-es frekvenciasávban korábbi jogosultságok újrapozícionálása a Dokumentáció 

(296) bekezdésén és a Nyertesek eljárásban tett nyilatkozatán alapul. 

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 8. pontjában foglaltak megállapítására. 

 

A Hatóság a fentiekben hivatkozott rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak 

szerint határozott. 

A Hatóság az Eht. 43. § (2) bekezdésének d) pontja, az Ápszr. 21. § (5) bekezdése, valamint 

a Dokumentáció (310) bekezdése szerint honlapján közzéteszi az Ákr. 82. § (1) bekezdése 

alapján közléssel végleges határozatát – a személyes adatok, a törvény által védett titok és a 

védett adatok védelmére figyelemmel. 

A jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatás az Eht. 44. § (6)–(7) bekezdésein, az Ákr. 114. §-án, 

a Kp. 13. § (3) bekezdés aa) pontján, a 39. § (1) bekezdésén, a 48. § (1) bekezdésének l) 

pontján, a 77. § (2) bekezdésén, továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § 

(1) bekezdésén alapul. 

A halasztó hatály kizárására vonatkozó rendelkezés a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapul. 

A határozatban használt fogalmak meghatározása, értelmezése tekintetében a 

Dokumentációban meghatározott definíciók, ennek hiányában a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések alkalmazandók. 
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Elektronikusan aláírt dokumentum.  
Kiadmányozta: Karl Károly főosztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az 

elektronikus aláírás szerinti időpontban. 
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A határozatot kapja: 

 Vodafone Magyarország zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) 

 Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) 

 Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) 

 NMHH Pénzügyi és Számviteli Főosztálya 

 NMHH Frekvenciaengedélyezési Osztálya 

 Irattár 

 


